زانـيـارى
دەربـارەى سـيـاسـەتـى نـوێـنـەرى پـەنـابـەرانـى سـەر بـە ئـەنـجـومــەنـى وەزيـران
پـەنـابـەرانـەى داواى پـاراسـتـنـى نـێـو دەولـەتـى لە مـاوەى كـاركـردنـيـان لـەسـەر زانـيـارى دەربـارەى كـەسـايـەتـى ئـەو
دەكـەن لە كـۆمـارى بــولگـاريـا
بـنـەمـايـاسـايـيەكـانـى كار دەكـەن لـەسـەر زانـيـارى كـەسـەكـان
:نوێنەرى پەنابەرانى سەر بە ئەنجومەنى وەزيران بەم شێوەى الى خوارەوە كاردەكەن لە سەر زانيارى كەسەكان
⁃
لە پێناوی جێبەجێكردنی ئەركە ياساييەكانی ماددەی ( )٦خاڵی ( )١پيتی ”ف” لە سيستەمی ٦٧٩/٢٠١٦ی
پەرلەمانی ئەوروپا و ئەنجوومەنەكەی دەربارەی پاراستنی كەسەكان كە پەيوەندی هەيە بە مامەڵەی زانياری كەسايەتی و
.جووڵەكردن بە ئازادی لە شێوەی ئەم مامەاڵنە سيستەمی ٦٧٩/٢٠١٦ی ئەنجوومەنی ئەوروپا
پاڵپشت بەو ڕێكەوتننامە لەسەر ڕەوشی پەنابەران كە پەسەندكراوە لە  ٢٨حوزەيران/تەمووز لە ساڵی  ١٩٥١لە ⁃
جنێف ،و تۆماركردنی ڕەوشی پەنابەران پەسەندكرا لە  ٣١كانوونی دووەمی ساڵی  ١٩٦٧بە ياسا و مافی يەكێتی ئەوروپا
.لە بواری پێشكەشكردنی پاراستنی نێودەوڵەتی و ياسای پەنابەران و پەنابەرێتی
⁃
پاڵپشت بە ڕازی بوونی كەسی خاوەن زانيارييەكە ماددەی ( )٦خاڵی ( )١پيتی ”أ” لە سيستەمی
لە پێناوی چاالكی رێكخراوە نێودەوڵەتيەكان و رێكخراوە ناحكومييەكان لە بەشە لۆژيكييەكانی نوێنەری ٦٧٩/٢٠١٦
پەنابەران كە سەر بە ئەنجوومەنی وەزيرانە و هەروەها تۆماركردنی دەنگ و تۆماری گرتەڤيديۆيی و هەروەها وێنەگرتنی
ئەوانەی داواكاری پاراستنی نێودەوڵەتی دەكەن لە دەسپێشخەری ڕۆشنبيری و باڵوكراوەی ئەو بەشداری كردنە تايبەت بەو
مندااڵنەی ياوەريان نيە دەبێ ڕەزامەندی نوێنەريان وەربگيرێت
ئامانج لە كاركردن لەسەر زانياری كەسەكان
:زانياری كەسەكان بەكاردەهێنرێ بۆ بێگانەكان لە پێناوی پاراستنی نێودەوڵەتی
جۆرەكانی زانياری كەسەكان ئەوەی نوێنەری پەنابەران كاری لەسەر دەكات كە سەر بە ئەنجوومەنی وەزيرانە بەم شێوەيە
ناو ⁃
ژمارەی كەسايەتی بێگانەكە
بەروار و شوێنی لەدايكبوونی ⁃
ڕەگەز ⁃
ڕەگەزنامە ⁃
⁃
ناونيشانی هەميشەيی
باری خێزانی و خزماييەتی ⁃
زانياری تايبەتی ⁃

⁃

نوێنەری پەنابەران كار لەسەر زانياری جۆراوجۆر و تايبەت دەكات
نوێنەری پەنابەران پاڵپشت بە ياسای پەنابەرێتی و پەنابەران هەڵدەستێت بە كۆكردنەوەی زانياری لەسەر ئەو بێگانانەی
داوای پاراستنی نێودەوڵەتی دەكەن بۆ ئەوەی ئەو واڵتە سەيری داواكارييەكەی بكات بۆ چەسپاندنی كەسايەتی پەنابەرەكە و
ڕوونكردنەوەی ڕاستييەكان كە پەيوەندی هەيە بە بۆ وەرگرتنی پەنابەرێتی

ماوەی پاراستنی زانياری كەسەكان
.ماوەی ئەو زانياريانەی كۆكراوەتەوە لە كاتی پێشكەشكردن بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی ماوەی  ٢٠ساڵە
⁃
تۆماركردنی ڤيديۆيی لە بنكەی ناوچەيی ماوەی  ٣٠ڕۆژ لە كاتی تۆماركردنيەوە
⁃
ئەو زانياريانەی كە دەسكەوتووە و ڕەزامەندی وەرگيراوە ماوەكەی  ٦مانگە

⁃

ئەو ڕێكخراو و دەزگايانەی ئامرازی ڕاونان دەكەن زانياری كۆناكەنەوە و زانياری پێشكەش ناكەن لەسەر كەسانی بێگانە
كە داوای پەنابەرێتی و مافی پاراستنی نێودەوڵەتی و پەنابەرێتييان وەرگرتووە
نوێنەری پەنابەرانی سەر بە ئەنجوومەنی وەزيران زانياری پێشكەش دەكات بۆ بەڕێوەبەرايەتيەكانی تر لەم بابەتانە
:خوارەوە
لە كاتی هەبوونی ئەركێكی ياسايی بۆ بەڕێوەبەريە حكوميەكانی تر ⁃
بەكارهێنانی زانياری كەسايەتی لە كاتی گۆڕينەوەی لەگەڵ واڵتانی تر بە مەبەستی ئەنجامدانی لەكاتی پڕۆسەی ⁃
پێشكەشكردن بۆ پەنابەری لە كاتی دياريكردنی ئەو واڵتەی كە بەرپرسيارە بۆ جێبەجێكردنی پڕۆسەی پێشكەشكردنی
پاراستنی نێودەوڵەتی
بەكارهێنانی زانياری لەسەر كەسايەتييەكان بۆ هاوكاری نێودەوڵەتيە كە ڕێكەوتنی پەنابەری ئيمزا كردووە لە ⁃
ساڵی ١٩٥١
بەپێی ئەوەی هەڵگری زانياری لە كەسەكان مافی خۆتانە زانياری وەربگرن كە تايبەتە
⁃
زانيارييە جۆراوجۆرەكان كە لەسەر كەسەكان كۆكراوەتەوە لەاليەن نوێنەری پەنابەران ئامانجی
كاركردن لەسەری بريتييە لە
وەرگرتنی زانيارييەكان و جۆری وەرگرتنەكە لەسەر زانياری كەسەكان كە وەرگيراوە و بونی هەيە ⁃
ماوەی پاراستنی ئەو زانيارييە كەسايەتيانە ⁃
مافی خۆتانە ئەگەر ياسا ڕێگەی پێبدات بۆتان .هەيە زانيارييەكان بسڕنەوە يان بيگۆڕن وە يان ڕەخنە و ⁃
ناڕەزايی دەربڕن
مافی خۆتانە سكااڵ تۆمار بكەن لەالی ليژنەی پاراستنی زانيارييەكان ⁃
بەپێی ماددەی  ٢٣سيستەمی يەكێتی ئەوروپا ٦٧٩/٢٠١٦
مافی خۆتانە وە يان نوێنەرەكانتان داوا پێشكەش بكەن لەسەر ئەو زانياريانە كە كۆكراوەتەوە ،دەبێتە بنەمايەك بۆ بڕياردان
لەسەری جگە لەوەی كە مەترسی هەبێت لەسەر ئاسايشی نيشتمان و دەزگا ئاسايشەكان و ئەو كەسانەی زانيارياريان
پێشكەش كردووە يان تايبەت بە خاوەن زانيارييەكە لەوانەيە كاريگەری هەبێت لەسەر پێداچوونەوەی داواكارييەكە لەاليەن
پاراستنی نێودەوڵەتی وە ئەمە لەوانەيە زيان بگەيەنێت بە پەيوەندی نێو واڵتان /ماددەی ( ٢٩أ) لە ياسای پەنابەری و
پەنابەران
ئەگەر داواكاريت پێشكەش كرد بۆ وەرگرتنی زانياری كەسايەتی بە گۆڕينی يان سڕينەوەی پاڵپشت بە ياسا
نوێنەری پەنابەران ئاگادارتان دەكاتەوە دەربارەی زانياری كەسايەتيتان بۆ خوێندن يان تۆماركردنی ئەو كارە لە ماوەی
زياتر لە مانگێك نەبێت
⁃
بەڕێوەبەر نوێنەری پەنابەران سەر بە ئەنجوومەنی وەزيران
⁃
سۆفيا ١٢٤٤
⁃
سێرديكا”ناوچەی
⁃
ماريا لويزا” ”١٤٤ب”بولێڤارد

